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 ألفية ابن مالك

 ىذه ا١تادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

﷽ 

 .اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصالة والسالم على نبينا ٤تمد، وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت

 أما بعد،

فالسالالالم علالاليرمح ورٛتالالة اهلل وبرواتالالو، و يالالاومح اهلل وبيالالاومح ٚتيعيالالا مل ىالالذه الليلالالة ا١تباروالالة، ليلالالة ا  نالالُت مل 
ىالالذا اٞتالالامع ا١تبالالارع، جالالالامع الراجحالال, ْتالال, اٞتن الالالرة، مل الصالالامن عشالالر مالالالن يالال ر صالالفر مالالالن  الالنة تسالالع وعشالالالر ن 

الالالدرس الوم مالالن دروس يالالرح  -بالالنذا اهلل-وأربعمئالالة وألالال  مالالن ىصالالرة ا١تصالال فى صالاللى اهلل عليالالو و الاللمح، نع الالد 
مل النحالال ، مسالالنيعينُت بالالاهلل منيالال ولُت عليالالو، والنيالالة مع الال دة علالالى أا  الالنيمح الشالالرح مل  -رٛتالالو اهلل-ألفيالالة ابالالن مالالال  

، ونسأم اهلل تعاىل أا جيعل عملنا خالصيا ل ج و الررمي، وأا  رزقنا فيو الني فيال  واففالادة -إا ياء اهلل- ننيُت 
 ول ي,ء قد ر، وبيده المر وإليو المر.وا  نيفادة والف مح، إنو على  

 التعريف بالناظم:

ىالالال  أبالالال  عبالالالد اهلل ٤تمالالالد بالالالن عبالالالد اهلل بالالالن عبالالالد اهلل بالالالن مالالالال  ال الالالا , الندلسالالال, اٞتي الالالا  الدمشالالال ,، 
، والندلسالال, اٞتيالالا ه لنالالو مالالن أىالالل النالالدله، وولالالد مل ىالالذه البلالالدة ونشالالأ ئفال الالا , نسالالبةه لنالالو مالالن قبيلالالة  يالال

بالة العشالر ن، ا ارٖتالل إىل ا١تشالرا، والدمشال ,ه لنالو ا الني ر مل آخالر  ياتالو مل مد نالة العلالمح مل في ا  ىت بلغ قرا
  نة ا ننيُت و بعُت و نيمئة، أي مل قرابة مننيص  ال را السابع. -رٛتو اهلل-ذل  النماا دمش ، وهبا وفاتو 

ن عبالد اهلل بالن أا عبالد اهلل مل نسالبو  الالث مالرات أي ٤تمالد بالن عبالد اهلل بالبالوقام بعال  مالن تالرجمح لالو  
ا على عا لة ابن مال ه لنو واا من ا١تعروف عالن مح وصالرة ترد الد الٝتالاء مل ا بالاء  عبد اهلل، وىذا ليه مسنيبعدي
ا ا فالالالرا بيالالن مح بالل الالالاب،  والجالالداد والو د، فالالالابن مالالال  نفسالالالو رزا بصال الالة أو د ذوالالال ر ٝتالالاىمح ول الالالمح ٤تمالالدي
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 ىذه ا١تادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ا١تشالال  ر بالالابن النالالالمح، والصالالا  ,الاله الالالد ن، والصالالال  نسالالي   فالالأومىمح بالالدر الالالد ن وىالال  العالالامل النحالال ي البالغالال,
 .[1]ل بو ا ا

 إذا قام قا ل  جده مال  مل نسبو ىل ى  جده ال ر ب، أم أنو جد بعيد تننيسب إليو ىذه العا لة؟. 

الالن ُصر  واٞتالال اب  أا والالل ذلالال  ٤تنيمالالل، وإا والالاا ىالالذا  الالف ر مل افعالالراب، فالالنذا والالاا ىالال  اٞتالالد ال ر الالب فس 
صالالفة لعبالالد اهلل وىالال   ينئالالذ ٣تالالرور، وإذا والالاا ىالال  جالالده البعيالالد، فالالابن مالالال   ينئالالذ  رالال ا مالالن صالالفة  ابالالنه ل الالا

 ٤تمد.

 نشأتو:

نشالالأ بالالبالد النالالدله وىالال, بالالالد علالالمح و نالالارة، ووانالال  نشالالأتو مل أوا الالل ال الالرا السالالابعه لنالالو ولالالد علالالى 
وصالالاروا  أخالالذوا الصالالحيس  الالنة  الالنيمئة، وىالالذا ال قالال  مل النالالدله والالاا وقالال  الالال راب، وتسالالل  الصالالليبي ا 

مشنيغلُت ٔت اتلة بعن مح،  ىت ىاجر وصالَت مالن العلمالاء  -ولأل  -الندله بلدة بعد بلدة، وا١تسلم ا وان ا 
مالن النالالدله إىل ا١تغالالرب ال ر الالب، أو إىل ا١تشالالرا اف الالالم,، ووالالاا ٦تالالن ىالالاجر ابالالن مالالال  مل قرابالالة  الالنة  الالنيمئة 

لالبالد اف الالمية ومصالر واٟتصالاز فحالق، ا قصالد وعشر ن، فراا عمالره قرابالة العشالر ن  النة، ومالر علالى بعال  ا
، وفي الالا ألالال  منو منيالالو ال   لالالة مل النحالال  ا١تسالالماة   الشالالام بلالالد العلالالمح مل ذلالال  ال قالال  وا الالني ر مل  لالالب  الال  الي

مل النحالال  والنيصالالر  ، و الاليأذ أا ىالالذه ا١تنو مالالة ال   لالالة ىالال, أصالالل اللفيالالة، وقالالد اخنيصالالرىا  )الرافيالالة الشالالافية 
ومل ٛتاة أل  اللفية أو اخنيصرىا من الرافية الشافية، ا مل آخالر  ياتالو ا الني ر من ا، وبعد ذل   رن ٛتاة 

مل دمشالال  إماميالالا مالاللء ٝتالالع الالالدنيا، وتسالالاب  ال لبالالة إليالالو ووصالالروا، وصالالار إمالالام ا١تدر الالة العادليالالة مل دمشالال ، وقالالد  
 وان  من أي ر ا١تدارس، ووان  عبارة عن قسمُت  

 ال سمح الوم  مل ال راءات والعربية.
 

 
 بال د. ا١تفرغ  ى  ت , الد ن ا١تل ب [1]
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 مح الصا   مل العل م الشرعية.ال س

وواا ابن مال  إمام قسالمح ال الراءات والعربيالة بعالد افمالام ا١تشال  ر ابالن يالامة، وا الني ر في الا وألال  في الا 
في الالا  -رٛتالالو اهلل-، وإا وانالال  اللفيالالة ىالال, أيالال ر ونيبالالو،  الالىت تالال مل )تسالال يل الف ا الالد أعوالالمح ونيبالالو، وىالال  ونيالالاب  
  نة ا ننيُت و بعُت و نيمئة.

 مكانتو:

م وبَت مل النح  ومل اللغة، وواا  افويا لرالم العرب يالعريا ونصالريا،  الىت والاا العلمالاء  نيعصبال ا ى  إما
من الش اىد اليت  أذ هبا، فل ذا أدخل مل النح  ي اىد وصَتة، ما واا النح   ا من قبلو  عرف  ا أو  ذورو ا 

ع أا  الالأذ ٔت الالالع ا  نيشالال اد من الالا، مل ونيالالب محه لنالالو والالاا  افويالالا ليالالعار العالالرب وفاكيالالا ٢تالالا، ولالالذل   سالالني ي
وىنالالاع ر الالالة علميالالة واملالالة مل يالال اىد ابالالن مالالال ه لرصر الالا و٘تينىالالا، وىالال  مالالن العلمالالاء الالالذ ن ٘تيالالنوا بالالأم ر وصالالَتة، 

 من ا 

الا  الا، ف الد ب ال, وقنييالا  ال  الي مل النيالدر ه، فعنالدما والاا مل  لالب والاا مدر ي المر الوم  أنو والاا مدر ي
دما ذىالب إىل دمشال  تالال ىل إمامالة ا١تدر الة العادليالالة، فل الذا ألال  ونيبيالالا وصالَتة، ووانالال  مل ا١تدر الة السالل انية، وعنالال

 ر  نيو مل النيألي   ر  ة ٚتيلة، فرالاا  فلال  منينيالا صالغَتيا و شالر و لل الالب، ومل  ا الة الشالرح  الرا أا مل ىالذا 
ا  نيالىف فيو العي ب السالاب ة، وأ يانيالا والا ا بعالد أا  فلال  ا١تالنت ا١تنت ن اقص وبع  العي ب، فيفل  منينيا جد دي

عالالالدة منيالالال ا ش  الالالة ويالالالر  ا، ووصالالالَت من الالالا م جالالال د، فلالالالو  -رٛتالالالو اهلل- رنيالالالب عليالالالو يالالالر يا، فب الالالذه ال ر  الالالة ألالالال  
ويالالر  ا، ولالالو  )الرافيالالة الشالالافية مل النحالال  ويالالر و وىالال  م جالال د، ولالالو ا١تنو مالالة  )عمالالدة اٟتالالافد وعالالدة الالفالالد 

 وير و، وونيب أخرا على ىذا ا١تن ام. )تس يل الف ا د 

ا لغلالب  المر الصا   أنو رتب النحال  ترتيبيالا خيالال  ترتيالب مالن قبلالو، وىالذا الًتتيالب صالار ترتيبيالا معنيمالدي
الدار ُت للنح  مل العامل اف الم, إىل الي مه لا ىذه ال ر  ة وان  تعنيمد على ما  سم نو ا ا بالنور ات 

در ق، با نني الام مالن اٞتالنء إىل الرالل، ومالن الصالغَت الًتب  ة للنيعليمح، فرتب النح  ْتي   بدأ ال الب ا١تنيعلمح بالنيال
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إىل الربَت، فل ذا أ سن ٚتالع م الدمات النحال  مل أولالوه لا ال الالب  اليحنياج إلي الا مل والل النحال ، ومل ونيالب  
وصَتة قبل ابن مال  وان  ىذه ا١ت دمات مبعصرة إىل آخر الرنياب، فرالادت ونيالب ابالن مالال  وخاصالة اللفيالة 

، فل الذا قالررت مل أغلالب معاىالد النيالدر ه واٞتامعالات مل العالامل -رٛتالو اهلل-بعالده تسي ر علالى الالدرس النحال ي 
 اف الم, إىل الي م.

 -رٛتالو اهلل-المر الصال   أنو ُ  ِّل عليو النومح،  ىت قيل  ل  ياء أا جيعل والمو نوميا لفعل. ولالو 
العلميالة،  الىت قالام دار ال ا  منو مات وصَتة، وفي ا نفه    ل، وعلى وصر ا تعالد مالن أجال د وأفنالل ا١تنو مالات

ا١تنو مالالات النيعليميالالة والعلميالالة  إا ألفيالالة ابالالن مالالال  ىالال, أفنالالل ا١تنو مالالات العلميالالة مالالن  يالال  اللفالالد. أمالالا مالالن 
 يالال  ا١تعالالا  فرالالل علالالمح لالالو معانيالالو، وُ الال   ٢تالالا أا تعالالد والالذل ، والنالالاس أوالاليه مالالن أا ديالالد  ا رجالالالي مالالا مل  الالروا 

ىالالا إىل اليالال م دليالالل علالالى ج د الالا، مالالع أا ا١تنو مالالات ا١تنافسالالة ٢تالالا  ؤ عنالالده آ الالار إ سالالاا، فاننيشالالارىا و فو الالا وب ا
 وصَتة، وقد ذور أي رىا ابن مال  مل م دمة اللفية، عندما قام  فا  ةي ألفية ابن مع ,. 

 من منظوماتو:

 ، وألف ا مل أوم  ياتو، وى, مل ٜتسُت و بعمئة وألف, بي ، وير  ا.)الرافية الشافية الوىل  

، وىالالال, مل قرابالالالة  ال الالالة آ ف بيالالال  عالالالن اللغالالالة ا١تصلصالالالة  عالالالٍت الرلمالالالة )افعالالالالم ٔتصلالالال  الرالالالالم الصانيالالالة  
 ال ا دة اليت تأذ مرة بالفنيس ومرة بالرسر ومرة بالنمح، واخنيالف ا١تعا  بناء على ذل ، وير  ا.

١تنو مالالة الصالصالة  منو مالالة مل ال الالراءات وانال  تعالالد ومنو مالالة الشالالا , مل ال الراءات، إ  أا الب الالاء ونيالالب 
الشا , وايني رت، ومل تشني ر بعد ذل  منو مة ابن مال ، مع أ ا مل وقنيو وان  مش  رة وٖتفد لل الالب، 

 ٤ت  ة قر بيا. -إا ياء اهلل-مل قرابة أل  بي ، و ني بع  )ا١تالرية مل ال راءات وٝتاىا 

ا ابالالن إا   الالام  ىالالذه إ١تامالالة  الالر عة للنيعر الال  بنمامنالالا ويالاليحنا ويالاليخ النحالال  ُت ابالالن مالالال ، و رفالال, أ
 مال  ى  أي ر النح  ُت بعد  يب  و.

 التعريف باأللفية:
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  اسمها:

 ، وىذا اٝت ا الذي أ ل و علي ا ابن مال ، وقد ذور ذل  مل آخر اللفية، ف ام )ا٠تالصة 

 ومالالالالالالالالالا ّتمعالالالالالالالالالو عنيالالالالالالالالال  قالالالالالالالالالد ومالالالالالالالالالل
 أ صالالالالالالالالى مالالالالالالالالن الرافيالالالالالالالالة  ا٠تالصالالالالالالالالالة

 

*** 
*** 

الالالالالالا علالالالالالالى ُجالالالالالاللِّ ا١ت مالالالالالالات ايالالالالالالنيمل  نومي
 غالالالالالالالٌتي بالالالالالالالال خصاصالالالالالالالةومالالالالالالالا اقنينالالالالالالالى 

 

ف , خالصة منو منيو الرافية الشافية، أما اٝت ا العلمح ا١تش  ر الذي أ لال  علي الا بعالد ذلال  وايالني ر 
، و سالمى ىالذا العلالمح بالغلبالة، وبعنال مح   ال م  ألفيالة ابالن مالال  مل النحال ، أو مل النحال  )ألفية ابن مالال  ى   

 .والصرف، ولرن ىذه الن ادات غَت معروفة مل ا  مح ال دمي

  عدد أبياتها:

بينياا وأل  بي ، وٝتي  باللفيةه لا عادة العرب قددييا و الد صيا أ المح    عنيالدوا بالالني  مل العالدد، 
ووصالالالَت مالالالن العلمالالالاء الالالالذ ن ألفالالال ا منو مالالالات وٝتيالالال  باللفيالالالات   ترالالالاد ترالالال ا ألفيالالالا ف الالال, إمالالالا أا تن الالالد وإمالالالا أا 

 تن ص، وألفية العراق, مل اٟتد   وى, أل  وبينياا.

  مكان تأليفها:

 أل  ابن مال  ألفينيو مل ٛتاة من مدا الشام ا١تش  رة. 

  سبب التأليف:

ا١تنيالال ىف  الالنة ٙتالالاا وٙتالالانُت و الالبعمئة، وأبالال ه والالاا ال الالال,  ألف الالا لنيلميالالذه يالالرف الالالد ن ىبالالة اهلل البالالارزي
ا١تش  ر مل ٛتاة، فعندما جاء ابن مال  إىل ٛتاة،  لب ال الال, مالن ابالن مالال  أا  اُلدرِّس ابنالو أو أا   الدُرس 

 ابنو عليو، فدرس عليو فاخنيصر لو الرافية الشافية مل ىذه ا١تنو مة. 

  زمن التأليف:
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 و نيمئة، أي قبل وفاتو ا١تفل  با نيت عشرة  نة. واا تأليف ا قرابة  نة  نيُت

 أصل األلفية: 

والرافية الشافية ٢تا عدة ٥ت   ات قددية ترقى إىل عصر ابن مال  نفسو، وٓتال  تالميالذه، ووجالد مل 
ىذه ا١تح   ات أا ابن مال  نفسو قد غَت مل الرافية الشافية، فرالاا  نالرب علالى بعال  البيالات و غَتىالا، 

بعالال  البيالالات، أو خينيصالالر بعالال  البيالالات ال   لالالة مل أبيالالات أقصالالر، وىالالذا لالاليه غر بيالالا علالالى ابالالن وأ يانيالالا  ن الالد 
وجالد أا إصالالح الرافيالة الشالافية صالعبيا، وأ الا صالارت صالعبة علالى  لبالة  -رٛتالو اهلل-مال ، فرأا ابالن مالال  

رالن ممالل ال الالب العلمح ل  ٢تا، ف جد أا من الفنل أا خينيصر من ا منو مة  نيالىف في الا ىالذ ن العيبالُت، ودي
أا حيفو ىا، فاخنيصرىا مل قرابة أل  بي ، وأل  بي  مل ذل  النماا واا من الس ل على  الب العلمح أا 
حيفو ىا، وقد أب ى ابن مال  وصَتيا من البياا من الرافية الشافية بلفو الا، فالأب ى أوصالر مالن مئاليت بيال  بلفالد 

 ود ما    لو الدار  ا من أا اللفية ٥تنيصر للرافية.الرافية، وأب ى أبيات وصَتة بنيغيَت  سَت، وىذا  ف 

  شروح األلفية:

مل  شرح ابن مال  ىذه اللفية، و علل الدار ال ا ذلال  بالأم ر، من الا  أنالو بعالد أا ألف الا مل ٛتالاة عالاد 
بعالد  الالنة أو  الالننيُت إىل دمشالال  عالالالالميا وبالالَتيا مالاللء الالدنيا، وأع الال, ا١تدر الالة العادليالالة، فانشالالغل بالالأم ر وصالالَتة علميالالة 

الذي ل  مل  فل  ابن مال   النيس يل )وإدار ة با١تدر ة، وما أنو انشغل بنيألي  ونيب أخرا عويمة، ورنيابو 
قبالالل أا  الالنيمح  -رٛتالالو اهلل- الال اهه لعالالد مالالن أعوالالمح النحالال  ُت، ا بعالالد ذلالال  يالالر  مل يالالرح النيسالال يل، إ  أنالالو تالال مل 

 الشرح، مع أنو يرح وصَتيا منو.

  أول من شرح األلفية:

ى ف الالد يالالر  ا. قيالالل  بالالن مالالال   ١تالالاذا   تشالالرح منو منيالال  اللفيالالة؟. ف الالام  وفالالا  ذلالال  ابالالن الالالالُمنص  
 وابن ا١تنصى ى  من تالميذ ابن مال ، وقد يرح اللفية مل  ياة ابن مال ، إ  أا ىذا الشرح مل  صل إلينا. 



 

  

8 

 

 ألفية ابن مالك

 ىذه ا١تادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

وأوم يالرح وصالالل إلينالا مالالن يالرو ات اللفيالالة ىال  يالالرح بالدر الالالد ن ابالن النالالالمح أوالم أو د ابالالن مالالال ، 
نالالل وأعوالالمح يالالروح اللفيالالة، ووالالل مالالن يالالرح وىالال  عالالامل وبالالَت مل النحالال  والبالغالالة، ويالالر و م جالال د، و عالالد مالالن أف

 اللفية بعد ذل  ى  عالة عليو.

ووصرت بعد ذل  يروح اللفية وتن ع ،  ىت صالارت با١تئالات وصالار مالن الصالعب إ صالاؤىا، فمن الا 
الشالالرح بالعربيالالة وبغالالَت العربيالالة، ومن الالا الشالالرح ا١تنصالال ر وا١تنوالال م، والشالالرح ا١تالال جن وا١تني  الال  والربالالَت والبسالالي ، ومالالن 

 الشروح   أىمح ىذه

)أولالالس ا١تسالالال  الوم  يالالرح ابالالن ىشالالام النصالالاري ا١تصالالري اٟتنبلالال, ا١تنيالال ىف مل ال الالرا الصالالامن، واٝتالالو  
، وىالالذا الشالالرح وإا والالاا صالالغَتيا، إ  أنالالو ألالالب  الشالالروح مل دقالالة العبالالارة ولالالب  ا١تسالالا ل، إىل ألفيالالة ابالالن مالالال  

 فل ذا اعنيمدتو وصَت من اٞتامعات.

)ا١ت اصالالالد الشالالافية مل يالالالرح , الصالالال ا صالالا ب ا١ت اف الالالات، واٝتالالو  الصالالا   يالالرح أح إ الالالحاا الشالالا 
 ، وى  أوم يروح ألفية ابن مال  وأو ع ا، وقد  بع قر بيا مل عدة أجناء.خالصة الرافية 

الصال   يرح ابن ع يل ا١تصري ا١تني ىف مل ال را الصامن، وى  من أولس يروح ألفية ابن مال ، و عد 
ا للشالاليخ ا٠تنالالري تسالالمى  مالالن الشالالروح ا١تني  الال ة، وعليالال ) ايالالية ا٠تنالالري علالالى يالالرح ابالالن و  ايالالية نفيسالالة جالالدي

 .ع يل 

الرابع  يرح ال,   ا١تنيال ىف مل ال الرا العايالر، وعليالو  ايالية م مالة، وىال,  ايالية الصالباا علالى يالرح 
 ال,  ، وتعد من الرنيب الربَتة مل النح .

 .)ت ليس ا١ت اصد وا١تسال  ا٠تامه  يرح ا١ترادي ا١تسمى  

 السادس  يرح ا٢ت اري.

 السابع  يرح برىاا الد ن ابن ال يمح، وى  من أو د افمام ابن ال يمح ا١تش  ر.
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ووالالل ىالالذه الشالالروح م ب عالالة، ومالالن الشالالروح ا١تنو مالالة  يالالرح ٤تمالالد بالالن ٤تمالالد بالالن ٤تمالالد بالالن ٤تمالالد الغالالني 
 أ ا مل ت بع.ير  ا مل عشرة آ ف بي ، يرح ول بي  مل عشرة أبيات، وى, منو مة ٚتيلة و  لة، إ  

 شروح األلفية للمعاصرين:

 للشيخ أٛتد ا٢تا,,، وى  من يي خ الزىر ا١تنيأخر ن.  )ال  اعد ال ا ية الوم  

 للدوني ر عبد العن ن اٟترح، وى  مل ٣تلد وا د. )الشرح ا١تيسر الصا   

، ومالن ذلال  يالرح ياليحنا ابالن عصيمالُت  و٢تا يروح مسم عة، ولرٍت   أعلمح ٢تا يالر يا مسالم عيا والامالي
ف د يرح أوا ل ا، ويرح آخر ل نياذنا الدوني ر ٤تمد الفالل ف د يرح يالر يا مالن يالرو  ا وىال   -رٛتو اهلل-

 ، وديرن لل الب أا  سنيفيد من ىذه الشروح.)أولس ا١تسال  

يالالر يا لأللفيالالة نفسالال ا، غالالَت مالالرتب  بشالالرح مالالن ىالالذه الشالالروح،  -بالالنذا اهلل- أمالالا ىالالذا الالالدرس فسالالير ا
 .-رٛتو اهلل-غا نيو معرفة النح  الذي مل ألفية ابن مال  

 أىمية النحو:

  خيفالالى علالاليرمح أكيالالة النحالال ، ولرالالٍت أنبالالو إىل يالال,ء مالالن أكينيالالو، وأنبالالو مل أوم ىالالذا الرالالالم إىل ونيالالاب 
، وا  الار الال اردة مل فنالل اللغالة العربيالة وذم اللحالن، روا الة ودرا الة  )ال اد ال جيالد، وىال  ْتال  علمال, بعنال اا  

للالدوني ر  أٛتالالد بالالن عبالالد اهلل البالالاتل,، وقالالد ذوالالر ٚتلالة مالالن ال اد الال  وا  الالار الالال اردة مل ىالالذا ا١ت لالال  ، وخرج الالا 
 ٗترجييا  د صييا، و ن نيصر على ي,ء ٦تا صس، ونًتع غَتىا ٦تا مل  صس، فمما صس مل ذل   

أنو ونيب  أا تعلم ا الفالرا   والسالنة واللحالن، ومالا تعلمال ا ال الرآا.  -رل, اهلل عنو-مر أو ي  عن ع
 وقد  دث بو  ن د بن ىاروا، ف يل لو  ما اللحن؟. ف ام  النح .

 انييا  قام أب  العالية  واا ابن عبالاس  علمنالا اللحالن. واللحالن لالو معالاا مل اللغالة، من الا  ا٠ت الأ ومعرفالة 
 اللحن مل الرالم ٔتعرفة اللغة، ومن أىمح عل م اللغة النح . ٕتنبو، وإمنا  ر ا ٕتنب
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  الصيا  جاء عن افمام أ  ب السحنييا  أنو واا إذا ٟتن مل والمو قام  أ نيغفر اهلل. 

أنالالو والالاا  نالالرب ولالالده علالالى اللحالالن. وجالالاء شالال ه عالالن  -رلالال, اهلل عن مالالا-رابعيالالا  وصالالس عالالن ابالالن عمالالر 
دبال ا أو دىالمح ف ، وىذا أمر معل م عالن السالل  أ المح والان ا  -عن مح رل, اهلل-عل, بن أح  الب، وابن عباس 

  -رٛتالو اهلل-و علم  مح اللغة والنح ، و   رل ا أا  لحن ا مل والم مح منالذ الصالغر، ولالذل    ال م ابالن تيميالة 
دبالال ا أو دىالالمح علالالى اللحالالن، فالالنحن مالالأم روا أمالالر إجيالالاب أو أمالالر ا الالنيحباب أا شفالالد ال الالان ا ف ووالالاا السالالل   

ونصلس اللسنة ا١تا لة عنو، فيحفد لنا  ر  ة ف مح الرنياب والسنة، وا قنيالداء بالالعرب مل خ اهبالا، فلال  العرح، 
تُرع الناس على ٟتن مح واا ن صيا وعيبيا

. وقام أ نيا  إا اللغة العربية يعار اف الم وأىلو. ولو والم    ل [2]
، إذ عالالد اللغالالة العربيالالة مالالن ٥تالفالالة أصالالحاب اٞتحالاليمح )اقنينالالاء الصالالراس ا١تسالالني يمح مل أكيالالة اللغالالة العربيالالة مل ونيابالالو  

الصالالفات الالاليت  نبغالال, أا  نيحلالالى هبالالا أىالالل الصالالراس ا١تسالالني يمح، ف الالام  إا نفالاله اللغالالة العربيالالة مالالن الالالد ن، وتعلم الالا 
 فرض واجب، فنا الرنياب والسنة جاءا بالعربية، و   ف ماا إ  هبا، وما    نيمح ال اجب إ  بو ف   واجب. 

 ىري  ما أ دث الناس مروءة أعصب إا من تعلمح الفصا ة. خامسيا  قام الن 

 خدمة العلماء للعربية: 

خالالالدم العلمالالالاء العربيالالالة خدمالالالة عويمالالالة، فنصالالالد مالالالن العلمالالالاء وا٠تليالالالل، وأح عمالالالرو البصالالالري، وأح ز الالالالد 
النصالالاري مالالن تروالال ا البصالالرة وبالالالد اٟتنالالارة والرفاىيالالة مل ذلالال  ال قالال ، وذىبالال ا إىل داخالالل جن الالرة العالالرب  يالال  

ر والرمام وقلة المن،  ب ى أ دىمح أربعُت  النة  نين الل بالُت ىالذه ال با الله لرال, حيفالد والالم العالرب و رنيبالو، اٟت
وذلال  مل أوم ٤تاولالة ا النينباس ال  اعالالد وٚتالع النحال ، وقالد والالان ا  فعلال ا ذلال  بالدافع إديالالا ه ل لالب الصال اب مالالن 

 اهلل تعاىل مل  فد ىذه اللغة اليت هبا  ف مح ال رآا والسنة.

 

 
 ٣تم   الفنياوا. [2]
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للمسلمُت أٚتعُت أا   نيم ا باللغة العربيةه ل ا لغة الرنياب والسنة أي لغة د ن مح، و  ديرن  فينبغ,
أا  ف الالمح ىالالذا الالالد ن علالالى مالالراد اهلل ومالالراد نبيالالو إ  هبالالا، ووصالالَت مالالن الخ الالاء مل الع يالالدة والشالالر عة، ول الال ر البالالد   

ال ا خيالال  ف المح العالرب، فالبع  الالذ ن وان  ل باب، من ا  ا٠ت أ مل اللغة. ْتي   ف المح العالامل مالن الالنص ف مي
وقع ا مل البد    ُ ش  مل د ن مح،  ي  أ مح أ مة وبار ومعروفُت بالنىد وال ر ، ولرن مح وقع ا مل ىذه البد  
والخ اء، و٢تذا عندما ناقش أ د ا١تعنينلة وى  بشر ا١تر سال, افمالام أبالا عمالرو البصالري اللغال ي النحال ي الربالَت 

ر مل مسألة ع د ة، قام لو أب  عمرو  إمنا أتي  من ف م  العصم,. ومن المصلالة وى  ال ارئ السبع, ا١تش   
رٛتالو -على ذل  ا١تسألة ا١تش  رة مل خل  ال رآا الالذي ابنيلال, في الا إمالام أىالل السالنة واٞتماعالة أٛتالد بالن  نبالل 

غالَت ٥تلال ا. وا١تعنينلالة  إذ وان  ا١تعنينلة ت  م  ال الرآا ٥تلال ا. وأىالل السالنة    لال ا  ال الرآا والالم اهلل ا١تنالنم -اهلل
مالالن مح علمالالاء وبالالار ووالالان ا حينيصالال ا ب, الالات وأدلالالة، و صالالني مح الرالالما مل ذلالال  البالالاب قالال ٢تمح  إا اهلل تعالالاىل قالالام  

ال ُ  ُولِّ ي ْ,ٍء{ ]النمر   ، وال رآا ي,ء، فالننييصة أا ال الرآا ٥تلال ا. واٞتال اب علالى ىالف ء  رال ا [36}الل ُو خ 
 تف مح من ىذه ا  ة أا ول ي,ء ٥تل ا، وإمنا تف مح ف ميا مرتب يا برلمالة من  ر   اللغة، في ام  إا العرب  

، فمعٌت ا  ة مل لغالة العالرب  والل يال,ء ٥تلال ا فحال الو اهلل. فالنا مل  رالن الشال,ء ٥تل قيالا فالال  الدخل مل )خال  
، فالاهلل تعالاىل يال,ء، ومالا قالام تعالاىل   الْ,ٍء أ ْوبال الُر ي ال  اد ةي قالل  الل الا  ة أصالي ، ومالع [91ُو{ ]النعالام  }قالْل أ ي  ي 

}تالد مُِّر ُوالل  ي الْ,ٍء{ ذل     دخل مل ا  ةه لنو غَت ٥تل ا، و دم على ذل  أ نيا ق لو تعاىل مل ر الس عالاد  
، فالر س مل تدمر السماوات و  الرض، فا١تعٌت أ ا تالدمر والل يال,ء أمالرت بنيالدمَته. ف رالذا [62]ال  اف  

 والسنة ب ر  ة العرب. تف مح العرب، فيصب أا  ف مح ال رآا

 .)الر الة والم جيد عن اللغة مل ونيابو العويمح    -رٛتو اهلل-ولإلمام الشافع, 

 الطريقة المثلى لتعلم النحو وتحصيلو: 

 سب خمذ مل النيدر ه وتعامل, مع وصَت من ال الب، أجد أا وصَتيا من ال الالب قالد درس النحال  
مالالالن قبالالالل عالالالدة مالالالرات مل ا بنيدا يالالالة وا عداد الالالة والصان  الالالة، ورٔتالالالا مل اٞتامعالالالة وٗتالالالرج، ولرنالالالو مل  ف الالالمح، فا١تشالالالرلة 
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فنسالالاا مل ال لالالب، فا١تشالالرلة ليسال  مل ا١تعل مالالات، فالالالنح  ىال  النحالال ، إ  أنالالو  ن الالد و ني  الع فيالالو ولمالالا ت الدم ا
 ترمن مل أمر ن 

المالالر الوم  عالالدم ترتيالالب ىالالذه ا١تعل مالالات، ف الال   أخالالذ ىالالذه ا١تعل مالالات منينيابعالالة وصالالَتة، لرنالالو   حيسالالن 
ترتيب الالا، فل الالذا    سالالنيفيد من الالا، فالالنذا أراد أا  سالالنيعيد يالاليئيا مالالن ىالالذه ا١تعل مالالات    سالالني يعه ل الالا مبعصالالالرة مل 

للبح  عن ا، و نيعب مل البح ، ومل الن ا ة    م    أعرف. مع أا ا١تعل مة  ذىنو، فيحنياج إىل وق     ل
 عنده، لرنو مل  نع ا و رتب ا مل مرا ا الصحيس.

المالالالر الصالالالا   وجالالال د  غالالالرات علميالالالة مل بنا نالالالا النحالالال ي، فالالالنحن مل شصالالالل والالالل ا١تعل مالالالات، ورٔتالالالا تف تنالالالا 
 غرات وصَتة تنفذ ا١تاء، فل   أل  وصَتيا مالنرمح  مالا معل مات م مة، لرن ا تب ى  غرات، وسد وبَت ولرن فيو 

ا١تشرلة عندع مل النح ؟. في  م    أعرف. ف    عرف أنو    عرف النح ، و   سني يع أا  عرب، لرنو   
 الالالدري مالالالا ا١تشالالالرلة، وويالالال  ذلالالال  وىالالال  قالالالد درس  الالالن ات مل ا بنيالالالدا , وا١تني  الالال  والصالالالان ي واٞتامعالالالة، ف الالال    

لةه لا عنده  غرات وصَتة    سني يع أا  نينيبع ا، فليه عنده  ر  ة علمية لنينيبع ىالذه  سني يع أا حيدد ا١تشر
الصغالالالرات، لرالالال,   الالال  علي الالالا  غالالالرة  غالالالرة، فالالالنذا عرف الالالا  الالالدىا، ا  نني الالالل إىل الخالالالرا، وىرالالالذا  الالالىت  سالالالد والالالل 

 الصغرات. 

 خطوات تحصيل علم النحو:

 النحالال ، وأيالال ر ىالالذه ا١تنيالال ا ا جروميالالة، ا٠ت الال ة الوىل  أا  أخالالذ ال الالالب منينيالالا مالالن ا١تنيالال ا الصالالغَتة مل
 في رأىا عدة مرات  ىت  سنيو رىا على القل، وإا  فو ا فحسن.

أا  سالالمع علي الالا  -وىالال  الالالذي أوصالال, بالالو-ا٠ت الال ة الصانيالالة  أا   الالرأ علي الالا يالالر يا، وأفنالالل مالالن ذلالال  
ميالالالة، فالالالنا علالالالى ا جرو  -رٛتالالالو اهلل-يالالالرح يالالاليحنا ابالالالن عصيمالالالُت  -فيمالالالا أعلالالالمح-يالالالر يا، وأفنالالالل ىالالالذه الشالالالروح 

لشرو و بروالة وفي الا ولال ح، وىال  يالرح لاليه بال   الل مل  النية عشالر يالر  يا، فيسالمع ا منينيابعالة مل قرابالة أ الب   
 ٝتاعيا  ر عيا، ول  مل السيارةه لا الغرض من ىذا السما  أا تسمع الشرح ولو. 
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سالالنيمع إليالالو ولالالو لي -بعالالد انني الالاء ال الالب  ، أو بعالالد عالالدة أ الالام-ا٠ت الال ة الصالصالالة  أا  عالال د إىل ىالالذا الشالالرح 
مالرة أخالرا ا النيماعيا  الالر عيا منينيابعيالا مل وقال  قصالَت، والغالالرض مالن ىالذا ا  النيما  أا  سالالنيمع إىل الشالرح ولالو مالالرة 

 أخرا منينيابعيا. 

ا٠ت الال ة الرابعالالة  أا  سالالنيمع إليالالو مل ا١تالالرة الصالصالالة أو   الالرأه، بنيالالأا و٘ت الالل وتف الالمح وتعليالال  مالالع الشالاليخ، وإذا 
ب  عالالرب بنفسالالو قبالالل أا  عالالرب الشالاليخ، وحيالالل معالالو ىالالذه النيمر نالالات، وىالالذا ذوالالر الشالاليخ يالاليئيا مالالن المصلالالة لإلعالالرا

 ا  نيما  قد  ب ى ل ب عُت أو  ال ة، فنذا انني ى منو، فأرج  أا  ر ا قد ا نيفاد فا دة وبَتة. 

وىذه ال ر  ة في ا ف ا د ترب  ة، وتراع, ييئيا من خصا ص افنساا وع لالو، فالبع  ال الالب  ر الد أا 
   را البي  من بابو، فل ذا  ر ا ٖتصيلو لعيفيا، فالع ل البشري م مالا والاا لالو  الدود،  أخذ العلمح لرن  

وخاصة مل ىذا النمن الذي وصرت فيو ا١تل يات، فا نياج أا  راع, ع لو و أخذه بالنيالدرج، فيسالنيمع إىل الشالرح 
، و٢تذا ما زام العلماء منذ مل ا١ترة الوىل لر, دير عليو العلمح ولو، وتراب  العلمح من أىمح الم ر مل  لب العلمح

ال دمي   صُت ال الب مل أوم  لبو للعلمح أا   رأ منينيا، ليه من ا١ت مح أا  ف مح ول ما فيو، ولرن ا١تراد أا دير 
عليو ول ا١تنت، فمروره عليو  فيد مل تراب  ا١تعل مات ومعرفة وي  ترتب العلمح، وآخالر العلالمح  رشال  وصالَتيا مالن 

ذه الم ر ولال  مل  ني قال  عنالدىا، ففال, ىالذه ا١تالرة  اليف مح ياليئيا مالا ولال  عشالرة أو أولو، والع ل نفسو  رنيش  ى
عشر ن با١تئة، ا مل ا  نيما  الصا   نيعال د الع الل علالى العلالمح، فاليف مح أيالياء مل  ف م الا مل ا١تالرة الوىل، وترال ا 

مع علالى ٘ت الل وتالأا نسبة ٖتصاليلو عشالر ن با١تئالة مالصالي تنالاف إىل النسالبة الوىل، ا مل ا  النيما  الصالال   يسالني
ا  وقالالد  الال,ء الع الالل وا الالني ا  أا  الالرب  ىالالذا العلالالمح بعنالالو بالالبع ، وأا  سالالنيفيد مالالن آخالالره لولالالو، وصالالار مسالالنيعدي
لل قالالالال ف عنالالالالد بعالالالال  ا١تشالالالالرالت الالالالاليت وانالالالال  ٘تالالالالر عليالالالالو مالالالالن قبالالالالل، فالالالاليف مح أيالالالالياء وصالالالالَتة مل  ف م الالالالا مل ا١تالالالالرتُت 

ن ا جروميالة، فالنذا وجالد أنالو مل  ف المح الف المح قد ف المح أوصالر مالن ٜتسالُت با١تئالة مال -بنذا اهلل-الساب نيُت، و ر ا 
 ا١ت ل ب، فيمرن أا  ع د و سنيمع مرة أخرا هبذه ال ر  ة.

ا ذر أا تنني ل إىل ونياب ش ي آخر، وأن  مل تف مح ا جرومية بعد، فالاب  عليالو  الىت تف المح  تحذير:
 ر.النح ، فنذا انني ي  من مر لة الف مح ديرن  أا تنني ل بعد ذل  إىل أي ونياب ش ي آخ
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وىذا   ام مل ول العل م، فنذا أردت أا تبدأ مل علالمح مالن العلال م، فاٗتالذ لال  ونيابيالا مالن الرنيالب ا١ت مالة 
مالرة ومالرتُت و ال الة،  الىت تالني ن ىالذا  اا١تش  رة وا نيشالر العلمالاء فيالو، واقالرأه مالرة ومالرتُت و ال الة، واقالرأ عليالو يالر ي 

، فننالالال   الالالنيول عمالالالرع ولالالالو   تف الالالمح ىالالالذا العلالالالمح وتف مالالالو، فالالالنذا انني لالالال  إىل ونيالالالاب آخالالالر وأنالالال  مل تف الالالمح الوم
 العلمح.

نراع, ذلال ، وال الالب الالذي مل ي ْرُ نا ا ا لأللفية ى  ١تن انني ى من ا جرومية والزىر ة، و ال تنبيو:
من ما  ير ا ير نا لأللفية غَت منا ب لو، فنما أا  بح  عن يرح منا ب لالو، أو حيالاوم أا  نيالدارع   ننيو

 نفسو.

 مدارج تعلم النحو:

 الرنيب النح  ة أربعة أقسام  

ال سالالالمح الوم  ونيالالالب للمبنيالالالد ُت، ومن الالالا  ا جروميالالالة وىالالال  أيالالال رىا، ووالالالذل  مالالالنت ق الالالر النالالالدا  بالالالن 
 ىشام.

ال سمح الصا   ونيب للمني   ُت، ومن الا  يالذور الالذىب  بالن ىشالام، واُٞتمالل للنجالاج,، ويالرح ق الر 
 الندا  بن ىشام، والزىر ة للشيخ خالد الزىري.

الصال   ونيب للربار، ومن ا  اللفية ويرو  ا ا١تحنيصرة وأولس ا١تسال ، ويرح ابن ع يالل، ال سمح 
 والرافية  بن اٟتاجب، وا١تفصل لح ال ا مح الن٥تشري.

ال سالالمح الرابالالالع  ونيالالالب للمنني الالُت، ومن الالالا  النيالالالذ يل والنيرميالالل لح  يالالالاا الندلسالالال, وىالال  يالالالرح لرنيالالالاب 
 عيش، ومغٍت اللبيب  بن ىشام.النيس يل  بن مال ، ويرح ا١تفصل  بن  

بالنسالالالبة إىل  فالالالد اللفيالالالة وتسالالالميع ا، فمالالالن أراد أا حيفالالالد اللفيالالالة، فالالالن  أفنالالالل لالالالو أا حيفو الالالا بعالالالد 
 ا نني اء من الشرحه لا ىذا أفنل مل تصبي  ا١تعل مات، وأ  ل مل اٟتفد.
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 قراءة األلفية:

جيالالدة، وىنالالاع قالالراءة أ الالر  وىالال,  ىنالالاع قالالراءات لأللفيالالة مالالن أفنالالل ا قالالراءة اٟتالال اس مل يالالر  ُت، وىالال,
أفنل، من إصدار مف سة الساعة بنيراف الشيخ الشن ي ,، وأغلب ال الراءات لأللفيالة  الىت ىاتالاا ال راءتالاا 

   ٗتل  من أخ اء، لرن الصانية أفنل مح.

 إعراب األلفية:

عالراب، بالنسبة فعراب اللفية، فنننا  النعرب ياليئيا مالن الرلمالات ا١تشالرلة مالن أجالل النيالدرب علالى اف
وىذا ٦تا  فيد ال الب أا  رصالر مالن ال الراءة مل ونيالب افعالراب، ومالن ذلال   إعرابالات الشاليخ ٤تمالد ٤تيال, الالد ن 
عبالالد اٟتميالالد لغلالالب مالالا    الالو، وأولالالس ا١تسالالال ، ويالالرح ابالالن ع يالالل، ويالالرح ق الالر النالالدا، وإعرابالالات الالالدوني ر 

ن أىالالالمح مالالالا  رشالالال  الصغالالالرات الالالاليت أٛتالالالد ا٠تالالال ام، والالالالدوني ر عبالالالده الراجحالالال,، وىالالالذه ال الالالراءة مل ونيالالالب افعالالالراب مالالال
 عندع.

  امله الصا 

ا مح النالمح،  -وا١تعنياد-ألفينيو ٔت دمة  ذور في ا  -رٛتو اهلل-وعادة النالمُت بدأ ييحنا ابن مال  
وحيمالد اهلل و صالالل, علالالى نبيالو صالاللى اهلل عليالالو و اللمح، ا  الالذور غرلالالو مالن ا١تنو مالالة، وقالالد ديالدح منو منيالالو ٔتالالا ىالال, 

 ع أبيات، ف ام  أىل لو، وىرذا فعل ييحنا ابن مال  مل ألفينيو، إذ قدم ٔت دمة ت ع مل  ب

 *** المتن ***

 مالالالالالالالالالالالال  ابالالالالالالالالالالالن ىالالالالالالالالالالال  ٤تمالالالالالالالالالالالد قالالالالالالالالالالالام
 ا١تصالالالالالالال فى الر الالالالالالال م علالالالالالالالى مصالالالالالالاللييا

 وألفيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال مل اهلل وأ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنيعُت
 مالالالالالالالالالال جن بلفالالالالالالالالالالد القصالالالالالالالالالالى ت الالالالالالالالالالرب

*** 
*** 
*** 
*** 

 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  خالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَت رح اهلل أٛتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرفا ا١تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنيرملُت وآلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو

 و٤ت  الالالالالالالالالالالالالالالالال هبالالالالالالالالالالالالالالالالالا النحالالالالالالالالالالالالالالالالال  م اصالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 منصالالالالالالالالالالالالالالن ب عالالالالالالالالالالالالالالد البالالالالالالالالالالالالالالذم وتبسالالالالالالالالالالالالالال 
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  الالالالالالالالالالالح  بغالالالالالالالالالالالَت رلالالالالالالالالالالالا وت نينالالالالالالالالالالال,
 تفنالالالالالالالالالالالالاليال  الالالالالالالالالالالالالا ن بسالالالالالالالالالالالالالب  وىالالالالالالالالالالالالال 
 وافالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة هببالالالالالالالالالالالالالالالالالالات   نالالالالالالالالالالالالالالالالالال, واهلل

 

*** 
*** 
*** 

 مع الالالالالالالالالالالالالالالالالالال, ابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ألفيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة فا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 اٞتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليال  نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا , مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالني جب

 ا خالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة درجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات مل ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ا
 

 *** الشرح ***

منو منيالو بالذور اٝتالو، وىالذه عالادة اننيشالرت  -رٛتالو اهلل-بدأ ا١تفلال   ق لو  )قام ٤تمد ى  ابن مال   
 مل ا١تنو مات العلمية.

 ا ٛتد ا١تفل  اهلل تعاىل.  اهلل رح خَت مال   ق لو  )أٛتد 

ا صالاللى ا١تفلال  علالى الر ال م صالاللى ق لالو  )مصاللييا علالى الر ال م ا١تصالال فى وآلالو ا١تسالنيرملُت الش الرفا   
 اهلل عليو و لمح، وعلى آلو.

 و  جد مل بع  ا١تح   ات اٟتد صة لأللفية مراا الر  م الن,.

 عُت؟.مل مل  صل على الصحابة والنيابإا قيل  

 ا ا م ْتسب ا نيعما٢تا، ٢تا إ القاا إ اٞت اب 

  الرجالل علالى ملنيالو، أو مذىبالو، أو د نالو، أو با لالو، فعلالى ذلال   رال ا ا بالوم  إا أفردت فَتاد هبا أت
ىنالالا أتبالالا  النالال, صالاللى اهلل عليالالو و الاللمح علالالى د نالالو، فيالالدخل مل ذلالال  والالل ا١تالالفمنُت مالالن أىلالالو وأقاربالالو،  ا١تالالراد بالالا م

 وا١تفمنُت الذ ن مل عصره وا١تفمنُت بعد ذل  إىل   م ال يامة.

الصا   إذا ذور مع ا م غَتىمح، فا١تراد بالا م  ينئالذ أىالل بينيالو وأقربا الو الدنال ا، وعلال, بالن أح  الالب 
 والعباس.
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بعالال  العلمالالاء  أنالالو جالالاء مل بعالال  نسالالخ اللفيالالة ولمالالة الش الالرفا، منالالم مة الشالالُت الش الالرفا، فنيرالال ا وذوالالر 
 الرلمة  ينئذ م ص رة من مد، وأصل ا الشرفاء.

ا  لالب افعانالة مالن اهلل تعالاىله لنالو  علالمح أنالو ق لو  )وأ نيعُت اهلل مل ألفية م اصد النح  هبا ٤ت  الة   
ن  بلالغ مالراده، وا  النيعانة أمالر عواليمح مل  يالاة ا١تساللمح، بالل إا ا١تساللمح إمنالا  الدرج إذا مل  عنو اهلل على ما  ر د، فل

مل ىذه اٟتياة قا عيا ال ر   إىل اهلل تعالاىل، منالني الي بالُت مننلالة إىل مننلالة مالن منالازم العبالادة وا  النيعانة، فالنا ف الد 
مح ونيالاب عوالاليمح مل ىالذا ا١تعالالٌت، ياليئيا من الالا ان  الع مل ال ر الال ، ومل  صالل إىل اهلل تعالالاىل، ولشاليخ اف الالالم ابالن ال الالي

 .نعبد وإ اع نسنيعُت  ع)مدارج السالرُت بُت منازم إ اٝتاه  

قالالام  واهلل أ الالنيعُت. لرالالاا ذلالال  أفنالالل، اقنيالالداء ب  لالالو تعالالاىل   -رٛتالالو اهلل–ولالال  أا يالاليحنا ابالالن مالالال  
خَت ا١تفعالال م ومالالا مل ه لا ت الالدمي ا١تفعالال م مل شالال  ذلالال   الالدم علالالى اٟتصالالر، وتالالأ[2}إ   الالاع  ن ْسالالني ع ُُت{ ]الفاٖتالالة  

البيالال  معنالالاه مل لالالاىر اللغالالة أا اهلل مسالالنيعاا بالالو، ولالاليه فيالالو الد لالالة علالالى  صالالر ا  الالنيعانة بالالاهلل، ولعالالل الالالنومح 
 ال ره إىل ذل ، وإ  فنا ابن مال    تف ت عليو مصل ىذه ا١تعا .

  لبالال ا مالالالن وصالالَت مالالالن النالالالمُت وا١تالالفلفُت تالالالراىمح مل أوم ونيالالب مح ق لالالو  )وت نينالال, رلالالا بغالالالَت  الالح     
ال الالارئ أا  نوالالر مل ونيالالب مح بعالالُت الرلالالاه لنالال  إذا نوالالرت بعالالُت السالالح ، فلالالن تسالالنيفيد مالالن الرنيالالاب، ولالال  والالاا  
الالالالا مليئيالالالالا بالالالالالعلمح والف ا الالالالد، لرالالالالن إذا نوالالالالرت إليالالالالو بعالالالالُت الرلالالالالا، وأنالالالال  تبنيغالالالال, مالالالالن ا  الالالالال  عليالالالالو  ونيابيالالالالا عويمي

  الن الالد وتنيبالالع ز ت ىالالذا العالالامل، ف لمالالا تسالالنيفيد، وإذا ونالال  ت الالرأ ونيالاب وغرلالال -بالالنذا اهلل-ا  النيفادة، فننالال  
 تسنيفيد من ىذا الرنياب، وما قام الشاعر 

 وليلالالة عيالالب والالل عالالن الرلالالا وعالالُت
 

 ا١تسالالاو ا تبالالدي السالالح  عالالُت أا ومالالا ***
 

مل ىالالذا الشالال ر ديالالدح ابالالن مالالال  ألفينيالالو ٔتالالا ىالال, أىالالل لالالو، وإمنالالا خالالص ق لالالو  )فا  الالة ألفيالالة ابالالن مع الال,   
 وان  مش  رة مل وقنيو.  بالذور ألفية ابن مع ,ه ل ا
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وابن مع , ىال  ز الن الالد ن أبال  اٟتسالُت حيالِت بالن مع ال, بالن عبالد النال ر الالنواوي ا١تغالرح، تال مل قبالل ابالن 
مالالال  ب رابالالة أربعالالُت  الالنة، وقالالد قالالرأ ابالالن مالالال  وغالالَته ألفيالالة ابالالن مع الال,، ووانالال  ىالال, ا١تننيشالالرة  ينالالذاع مل درا الالة 

 روح وصَتة.، و٢تا ي)الدرة اللفية النح ، وٝتاىا ابن مع ,  

و  عصب مل أا ديدح ابن مالال  ألفينيالو وىال   عني الد ذلال ، وافنصالاف أا   الام  إا ألفيالة ابالن مالال  
أٚتع وأوعب، وألفية ابن مع , أ له وأعذب، فألفية ابن مع , أعذب و  لةه لنو واا مل مسحة أدبيالة، 

 بو.ولرن ألفية ابن مال  ٘تينت علي ا بأ ا أٚتع ١تسا ل النح  وأوعب لب ا

بعالد أا ذوالر ابالن مالال  أا ألفينيالو تفال ا ق لو  )وىال  بسالب   الا ن تفناليالي مسالني جب  نالا , اٞتماليال   
ألفية ابن مع ,، وى  قام ذل  اعني اديا   افنيحاريا، ا النيدرع هبالذا البيال  خ فيالا مالن أا  ف المح مالن ق لالو ياليئيا   

مالن الخالالا ال يبالة، وذوالر  الاب ني مح  ر ده، فمن أخالا العلماء والصاٟتُت ذور بعنال مح بعنيالا ٔتالا ىال  فالي مح 
وٓتاصالالة إذا والالان ا أىالالل  الالاب ة، وابالالن مع الال, أىالالل  الالاب ة مل ىالالذا البالالاب وىالال  نوالالمح النحالال ، فالالذوره بالالا٠تَت وأا لالالو 
النيفنالالاليل، إذ أنالالالو ىالالال  الالالالذي  الالالب  إىل ىالالالذا البالالالاب، وعبالالالد ىالالالذا ال ر الالال ، و سالالالنيح  منالالالا الصنالالالاء والنيفنالالاليل ٢تالالالذا 

لالمح أا ديالدح إخ انالالو وأقرانالو ١تالا ىال  فالي مح، أمالا مالع علمالاؤه ومشالالاخيو اٞتانالب، وىرالذا  نبغال, أا  رال ا  الالب الع
ومالالن ٢تالالمح  الالاب ة، ف الالف ء مالالن    الالمح وواجالالب مح علينالالا أا نالالذور  الالاب ني مح، وأا نصالالٍت علالالي مح وأا منالالد  مح، وإا  

 وان  ٢تمح أخ اء فن ا تغمر مل  سنا مح، فلنسنيفد من ابن مال  ىذا ا٠تل  العويمح.

مح من مصل ما فعلو بابن مع ,، إذ جاء بعده افمام السي  , ا١تنيال ىف ومع ذل  فنا ابن مال  مل  سل
مل أوا ل ال را العاير، فنومح ألفية مل النح ، وقام مل أو٢تا  فا  ة ألفية ابن مال . وذور أ الباب النيفال ا، إ  

أخر أا النحالال  ُت     الالروا لالالو بالالذل ، فل الالذا مل تشالالني ر ومالالا ايالالني رت ألفيالالة ابالالن مالالال ، ا جالالاء بعالالد ذلالال  منيالال
 فنومح ألفية مل النح ، وقام مل أو٢تا  فا  ة ألفية السي  ,. لرن  ب ى ا١تراا العاا للفية ابن مال .

الا مل أ   ف المح منالو ق لو  )واهلل   ن, هببات وافرة ا ولو مل درجات ا خرة    مالا زام ابالن مالال  ملحي
ولنفسالالالو با٢تبالالالات العويمالالالة مالالالن اهلل مالالالا    ر الالالد، أنالالالو  نالالالني ص مالالالن ابالالالن مع الالال, أو  فنيحالالالر عليالالالو، فل الالالذا دعالالالا لالالالو 

أا  عمالمح الالدعاء ٢تمالا وللمساللمُت، فالنا  -رٛتالو اهلل–والدرجات العليا مل اٞتنالة، ووالاا الفنالل مالن ابالن مالال  
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}ر بال ن الالالا اْغف الالالْر ا  النيعمالالاليمح مل الالالالدعاء مالالالن أ الالالباب افجابالالالة، وىالالالذه عالالالادة الر الالالل، فالالالنبراىيمح عليالالالو السالالالالم   الالال م  
الالاُب{ ]إبالالراىيمح  و ل   ال الالد ي  و ل ْلُمالالْفم   }ر بِّ اْغف الالْر ا  و ل   ال الالد ي  ، ونالال ح عليالالو السالالالم   الال م  [19ن ُت   ال الالْ م   ال ُ الال ُم اٟتْ س 

{ ]نال ح   ن الات  نيا و ل ْلُمْفم ن ُت  و اْلُمْفم  م ْن د خ ل  بال ْييت   ُمْفم 
، واهلل تعالاىل أمالر نبينالا ٤تمالد صاللى اهلل عليالو و اللمح [62و ل 

{ ]٤تمالد  }ف اْعل مْح بذل  ف ام   ن الات  ْنب    و ل ْلُمالْفم ن ُت  و اْلُمْفم  ، فل الذا أصاللس [91أ ن ُو    إ ل و  إ    الل ُو و اْ نيال ْغف ْر ل الذ 
 بع  النالمُت ىذا البي  ببي  آخر، قام فيو 

 والرٛتالالالالالالالالالالالالالالالة بالرلالالالالالالالالالالالالالالالا   نالالالالالالالالالالالالالالال, واهلل
 

 المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وٞتميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ا ***
 

عليو ىذه ا١تعا ، ولرنو واا  ر د وى    ال م ىالذا  أا ابن مال    تف ت -واهلل أعلمح-والذي  و ر 
–البيال  دفالع افلبالاس، وىال  أا  والن أنالو إمنالا قالام ذلال  لالفنيحالار علالى ابالن مع ال, والنيالن ص منالو، ٢تالذا خصالالو 

 ببينيُت مل اللفية  صٍت عليو في ما و دع  لو. -رٛتو اهلل

ووافالالالرة مفالالالرد، فريالالال  وصالالال  مل ق لالالالو  هببالالالات وافالالالرة. إيالالالرام، وىالالال  أا ىبالالات ٚتالالالع ىبالالالة، فالالنا قيالالالل  
 اٞتمع با١تفرد؟.

ا اٞتمالالالع إا والالالاا لغالالالَت عاقالالالل،  بالالال  مل وصالالالفو ومل فعلالالالو اففالالالراد واٞتمالالالع،  الالال اء والالالاا غالالالَت أ واٞتالالال اب 
العاقالالالل ٣تم عيالالالا ٚتالالالع مفنالالال   الالالامل مصالالالل   الالاليارات، و الالالا رات، وق الالالارات. أو والالالاا ٣تم عيالالالا ٚتالالالع ترسالالالَت مصالالالل  

 جبام، وبي ت، وأغصاا.

 إعراب األبيات:

 عل ماض.فقام  

 فاعل.٤تمد  

 لمَت مبنيدأ.ى   

 خم مرف  .ابن  
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 مناف إليو. مال   

 فعل منار ، وفاعلو  ع د إىل ٤تمد.أٛتد  

 رب مفع م بو، والياء مناف إليو.رح  

 بدم أو ع   بيااه لنو   ع م قع الوم.اهلل  

 خَت  ام وى  مناف، ومال  مناف إليو.خَت مال   

  ام.مصلييا  

  ام.فا  ة  

 مفع م بو منص ب.تفنيالي  
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 *** المتن ***

 باب األول: الكالم وما يتألف منوال

 وا الالالالالالالالالالني مح مفيالالالالالالالالالالد لفالالالالالالالالالالد والمنالالالالالالالالالالا
 عالالالالالالالالالالالالالمح وال الالالالالالالالالالالالال م ولمالالالالالالالالالالالالالة وا الالالالالالالالالالالالالده
 وأم والنالالالالالالالالالالالالالالالالالدا والنينالالالالالالالالالالالالالالالالال  ن بالالالالالالالالالالالالالالالالالاٞتر

 افعلالالالالالالالالال, و الالالالالالالالالا وأتالالالالالالالالال  فعلالالالالالالالالال  بنيالالالالالالالالالا
 ومل ومل و الالالالالالالالالالالالل اٟتالالالالالالالالالالالالرف  الالالالالالالالالالالال اكا
 و الالالالالمح مالالالالالن بالنيالالالالالا الفعالالالالالام ومالالالالالال,
 ٤تالالالالالالالالالل للنالالالالالالالالال ا  الالالالالالالالال  مل إا والمالالالالالالالالالر

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 الرلالالالالالالالالالالالالمح  الالالالالالالالالالالالرف   ا وفعالالالالالالالالالالالالل وا الالالالالالالالالالالالمح
  الالالالالالالالالالالالالالفم قالالالالالالالالالالالالالالد والالالالالالالالالالالالالالالم هبالالالالالالالالالالالالالالا وولمالالالالالالالالالالالالالالة
  صالالالالالالالالالالالالالل ٘تييالالالالالالالالالالالالالن لال الالالالالالالالالالالالالمح ومسالالالالالالالالالالالالالند
  نصلالالالالالالالالالالالالالالالالال, فعالالالالالالالالالالالالالالالالالل أقالالالالالالالالالالالالالالالالالبلن   ونالالالالالالالالالالالالالالالالال ا
 ويشالالالالالالالالالالالالالمح مل  لالالالالالالالالالالالالال, منالالالالالالالالالالالالالار  فعالالالالالالالالالالالالالل
 ف الالالالالالالالمح أمالالالالالالالالر إا المالالالالالالالالر فعالالالالالالالالل بالالالالالالالالالن ا
 و ي  الالالالالالالل صالالالالالالالو شالالالالالالال  ا الالالالالالالمح ىالالالالالالال  فيالالالالالالالو

 

 *** الشرح ***

.  ر الدوا بالذل  [3]قصالب بابالو مالن  د الدذور ييحنا ابن عصيمُت عن مشاخيو  أا النح  وبيال  مالن 
أا النح    ل، وصع بنيو مل أولو، فالصع بة مل البابُت الولُت منو، ففي ما أص م النح  وال  اعد العامة الاليت 
ٖترمح ل  مسا ل النح  وفروعو، فنذا أت نال  ىالذ ن البالابُت  ال ل عليال  بعالد ذلال  النحال ، وصالرت مالفىالي أا 

ىالالالذ ن البالالالابُت وتني ن مالالالا صالالالار النحالالال  بعالالالد ذلالالال  صالالالعبياه لنالالال  ٤تنيالالالاج أ   تف الالالمح مالالالا  شالالالرح لالالال ، وإذا مل تف الالالمح
ا  نيياج ومفني ر والل ا فني الار مل والل مسالا ل النحال  إىل ىالذ ن البالابُت، لا ال رالام بعالد ذلال   نيفصالل بنالاء 
على أن  ف م  ىذ ن البابُت، فال بد من ا ىنيمام هبذ ن البابُت، وإت اا أص م النح  وق اعده ليس ل بعالد 

 ل  فروعو وجن ياتو، وى, وصَتة، ولرن لب  ا  ر ا بنب  الص م وال  اعد العامة.ذ

 

 
ا، ا  [3] وعره علمح النح  علمح الفرا  ، فن مح    ل ا  إنو بي  من  د د بابو من قصب، فأوم الفرا     ل جدي

 بعد ذل  تأذ أب اب في ا صع بة.
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مل ىذه البيات تعر   الرالالم والرلالمح والرلمالة وال ال م، وذوالر أنال ا  الرلالمح  -رٛتو اهلل-ذور ا١تفل  
 ن اٟتروف. الصال ة  ا  مح والفعل واٟترف، وذور العالمات ا١تمينة اليت ٘تين الٝتاء، و٘تين الفعام، و٘تي

أي والمنالالالا شالالالن النحالالال  ُت لفالالد مفيالالالد، ف الالال      صالالالد تعر الالال  ق لالالو  )والمنالالالا لفالالالد مفيالالالد وا الالني مح   
الرالم عند النح  ُت،   عند اللغ  ُت، و  عند ا١تنيرلمُت، و  عند الص ليُت، فرل علماء عندىمح تعر فات 

 اص ال ية ٗتنيص هبمح.

فالالالرالم عنالالد النحالال  ُت ىالال  مالالا اجنيمالالع فيالالو اللفالالد واففالالادة، واللفالالد ىالال  اٟتالالروف ا٠تارجالالة مالالن الفالالمح، 
ا،  وا١تفيد ى  الذي لو معٌت تالام وامالل، حيسالن السالر ت عليالوه لا ا١تعالٌت قالد  رال ا معالٌت والامالي فيسالمى مفيالدي

ا، فالنذا قلال   ٤تمالد. ف الذا لفالده لنالو  الرو  ف خارجالة مالن الفالمح، ولالو وقد  رال ا معالٌت ناقصيالا فالال  سالمى مفيالدي
 معٌت، لرن معناه ناقص، فنذا قل   ٤تمد  صل,. ىنا  نيمح ا١تعٌت،  ىت أن  تسني يع أا تسر .

أمالالا الرلمالالة  ف الال, اللفالالد ا١تفالالرد الالالدام علالالى معالالٌت. فيحالالرج بالالذل  اللفالالا  الالاليت لالاليه ٢تالالا معالالا  عنالالد 
مل اصال الح النحال  ٚتالع مفنال   العرب، وٚتع الرلمة ى  الرلمح، وى  ٔتعٌت ولمات، إ  أا الرلمالات تسالمى

  امل، والرلمح  سمى عندىمح ا مح جنهه لا ما  دم على اٞتمع عند العرب  ال ة أن ا  

 الن   الوم  اٞتمع ا ص ال ,،   اء واا ٚتع مذور  امل، أو ٚتع مفن   امل، أو ٚتع ترسَت.

الصا   ا مح اٞتنه، وى  ما  فرا بينو وبُت مفردة بالنياء ا١ترب  ة، ونيمر و٘ترة، وب ر وب رة، وولمح  الن  
 وولمة، أو بالياء ا١تشددة، وعرب وعرح، وروم وروم,، وعصمح وعصم,.

 الن   الصال   ا مح اٞتمع، وى  ما ليه لو مفرد من لفوو، و  م، ويعب، ورى ، وأمة.

 اا  نير ا من  الث ولمات فأوصر.و سمى اللفد ولميا إذا و

مل ىذا الش ر ت دمي وتأخَت، وأصل الًتتيب  الرلمح ا مح وفعل ق لو  )وا مح وفعل ا  رف  الرلمح   
 ا  رف. ف دم ا٠تم وأخم ا١تبنيدأ، وت دمي ا٠تم جا ن إذا مل  رن ىناع لبه أو مانع.
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عالمح غَتىالا، وا١تروبالات افلالافية وعبالد أي أا ال ال م  عالمح الرلمالة و ق لو  )وا ده ولمة، وال ال م عالمح   
 اهلله لا ال  م ى  اللفد الدام على معٌت، واللفد م ما واا لو معٌت،   اء واا معٌت تام، أو معٌت ناقص.

قالالام السالالي  ,  ىالالذا الشالال ر مالالن أمالالراض اللفيالالة الالاليت   دواء ٢تالالا. ق لالالو  )وولمالالة هبالالا والالالم قالالد  الالفم   
الا{ ]ا١تفمنال ا  هبا والم وصَت، و  لالو تعالاىل   وبياا ذل   أا الرلمة قد ت ل  و راد الة  ُىال   ق ا  ُل   الا و ل م  }و الال  إ نال   

ُعالال ا  )،  ر الالد بالالذل  ق لالالو  [911 الالا تال ر ْوالالُ { ]ا١تفمنالال ا  11}ر بِّ اْرج  الالُل ص الالاٟت يا ف يم  ، [911، 11  ل ع لِّالال, أ ْعم 
الرُ فسمى ول ىذا الرالم ولمة، وو  لو تعاىل   الةي ٗت  بالالر ْت و ل م  الْن أ فالْال  اى   مْح{ ]الر ال   }و  ،  عالٍت قال ٢تمح  [2ُج م 

، و   لالالال ا  أل الالالى ا٠ت يالالالب ولمنيالالالو. أي خ بنيالالالو، وأل الالالى الشالالالاعر ولمنيالالالو. أي [1}اٗت  الالالذ  الل الالالُو و ل الالالديا{ ]الر الالال   
قصيدتو. ف  م ابن مال  صحيس، ولرنو معالٌت لغال ي، ولاليه اصال ال يا ش  يالا، وىال  إمنالا ع الد ىالذه اللفيالة مل 

مل علمح اللغة، و٦تا  عاب على العلماء أا خيل  ا بُت العل م، وواا أقل ما جيب علالى ابالن مالال  علمح النح    
ىنالالالا إذا أراد أا  الالالذور ىالالالذه ا١تعل مالالالة، أا  الالالنص علالالالى أا ىالالالذا ا١تعالالالٌت معالالالٌت لغالالال ي، لرالالال,    والالالن الالالالدارس أا 

 النح ي قد  سم, الرالم ولمة، فل ذا أصلس بعن مح ىذا البي  ب  لو 

  اُلالالالالالالالالالالالالالالفم وقالالالالالالالالالالالالالالالد ولمالالالالالالالالالالالالالالالة   ووا الالالالالالالالالالالالالالالده
 

 عالالالالالالالالالالالالالمح وال الالالالالالالالالالالالال مُ  لغالالالالالالالالالالالالالةي  والالالالالالالالالالالالالالم   هبالالالالالالالالالالالالالا ***
 

بالدأ ا١تفلال  مل ذوالر العالمالات الاليت ٘تيالن ق لو  )باٞتر والنين  ن والندا وأم ومسند لال مح ٘تيين  صل   
بالُت الٝتالالاء والفعالالام واٟتالالروف، وىالذه ال نالالية ىالال, النالالرورة الوىل مل النحالال ، وىال, مالالن أىالالمح ا١ت مالالات مل ىالالذا 
العلالالمح، فيصالالب إت ا الالا وعالالدم النالالع  في الالا، ١تالالن أراد أا  الالدرس النحالال ه ل الالا معل مالالة  الالنيدخل مل والالل ا١تسالالا ل 

  صالالالس لل الالالالب أا حيرالالالمح أي  رالالالمح شالالال ي أو  عالالالرب أي إعالالالراب لرلمالالالة   وال رالالالام والبالالال اب النح  الالالة، و 
 عالالرف ن ع الالا، ووصالالَت مالالن الدار الالُت  فالالرا بالالُت وصالالَت مالالن الرلمالالات، فيعالالرف أا ٤تمالالد ا الالمح، وجالالاء فعالالل، وقالالد 

  رف، لرن ىناع ولمات قد تغم  على بع  الدار ُت، وأذور أمصلة ٢تا  

 ا١تصام الوم  ا١تسلم ا    سصدوا إ  هلل.

 ا١تسلم ا  ا مح.
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     رف.

  سصدوا   سصد فعل، وال او ا محه ل ا لمَت، والنما ر ول ا أٝتاء.

 إ    رف.

 هلل  الالم  رف جر، واهلل لفد اٞتاللة ا مح.

 ا١تصام الصا   جاله  ا مح. جل س  ا مح. صو  ا مح. 

 ر ُت؟.وي  منين بُت ىذه الن ا ، وٓتاصة الرلمات اليت تغم  على بع  الدامسألة   

 ديرن أا ٘تين بُت ىذه الن ا  بأوصر من  ر  ة  اٞت اب 

 ال ر  ة الوىل  النيعر  ، ولن نذورىاه لا ييحنا ابن مال  مل  ذورىا.

 ال ر  ة الصانية  ذور الن ا ، وى,  ر  ة جيدة، ومل  ذورىا ابن مال .

لفنيحالالالالة والنالالالالمة والرسالالالالرة وىالالالال, غالالالالَت عالمالالالالات افعالالالالراب مالالالالن ا-ال ر  الالالالة الصالصالالالالة  العالمالالالالات ا١تميالالالالنة 
الالاليت ت بال  علالالى الرلمالة، فالالنذا ان ب ال  علي الالا، ف ال, ا الالمح أو فعالل أو  الالرف، وإا مل تن بال  علي الالا  -والسالر ا

 فليس  وذل .

 عالمات االسم:

ذور ا١تفل  لال مح ٜته عالمات ٦تينة، مىت ما ان ب   ىذه العالمالات أو بعنال ا ولال  وا الدة من الا 
  ب  ىذه العالمات ول ا على ولمة، فليس  اٝتيا، وى, على الرلمة، ف , ا مح، وإذا مل تن

العالمالالة الوىل  اٞتالالر، و الالراد بالالو أا الرلمالالة الالاليت ديرالالن أا تنالالع قبل الالا  الالرف جالالر، وتنالالع علالالى آخرىالالا  
وسالالالرة ف الالال, ا الالالمح، فني الالال م   الالاللم  علالالالى ٤تمالالالٍد. و الالاللم  علالالالى جالالالالٍه، وعلالالالى راوالالالٍب، وأعصبالالال  ّتلالالال ٍس، 

 وبنرٍب.



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25 

 

 سليمان بن عبد العزيز العيونيفضيلة الشيخ أ.د/ شرح 

 ىذه ا١تادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

 و  على اٟترف.و  جي ز دخ م اٞتر على الفعل، 

العالمة الصانية  النين  ن وى  إما لمنياا أو فنيحنياا أو وسرتاا تلح اا آخر ا  مح، فرل ولمالة ت بالل 
، و٤تمد ، ومصٍل، وقاٍض. ، وجل س  ، وراوب   النين  ن ف , ا مح، فني  م  جاله 

لفعالالل فالالال العالمالالة الصالصالالة  النالالداء وىالال      الالع ع الالالي إ  علالالى ا الالمحه لنالال  تر الالد صالالا ب ا  الالمح، أمالالا ا
  دخل عليو النداء، فم ما ناد   ولمة ف , ا مح، فني  م   ا ٤تمد ،  ا مرمُي،  ا إبراىيمُح،  ا جباُم،  ا  سرةي.

العالمة الرابعة  أم ا١تعرفة وى, الاليت تن الل ا  المح مالن النينرالَت إىل النيعر ال ، فني ال م  اٞتالاله، الراوالب، 
 اٞتل س، النرب، الرنياب، ا١تسصد، ا١تصل,، اهلل.

 ه العالمات عالمات لفوية.وىذ

العالمة ا٠تامسة  اف ناد إليو، وىذه عالمة معن  ة، و راد هبا  وق   الرلمة فاعالي أو مبنيدأ، فالنا أي  
ولمالالة ديرالالن أا ٕتعل الالا فالالاعالي أو مبنيالالدأ ف الال,  ينئالالذ مسالالند إليالالو، و  ترالال ا إ  اٝتيالالا، والسالالر مل ذلالال   أا والالل 

يت  النيمح هبالا الف المح، وذلال  أا تسالند ياليئيا إىل يال,ء فنيالنيمح بالذل  الفا الدة،  اللغات إمنا ت  م على نور ة اف ناد الال
 وأا تسند ا جني اد إىل ٤تمد، وديرن أا ت  م هبذه العملية ب ر  ُت 

 ال ر   الوم  اٞتملة الفعلية، فني  م  اجني د ٤تمد.

 ال ر   الصا   اٞتملة ا ٝتية، فني  م  ٤تمد ٣تني د.

افٚتالام، وإا والاا ا١تعالٌت النيفصاليل, خينيلال ، وىال  إ الناد ا جني الاد إىل وا١تعالٌت في مالا وا الد مالن  يال  
٤تمالالد، فا١تسالالند مل ىالالاتُت اٞتملنيالالُت ىالال  ا جني الالاد، وا١تسالالند إليالالو ىالال  ٤تمالالد، لرنالالو مل اٞتملالالة ا ٝتيالالة ىالال  ا١تبنيالالدأ، 

 الد  رال ا فعالالي وقالد ومل اٞتملة الفعلية ى  الفاعل، وا١تسند إليو    ر ا مل اللغة العربية إ  اٝتيا، أما ا١تسالند ف
  ر ا اٝتيا.
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وىالالذه العالمالالات لال الالمح بعالال  الٝتالالاء ت بل الالا ول الالا، ورلمالالة را الالب، وبعالال  الٝتالالاء ت بالالل أوصالالر مالالن 
 عالمة، وأٝتاء افيارة، وبع  الٝتاء   ت بل إ  عالمة وا دة والنما ر.

وتالالأخَت، والفعالالل  مل ىالالذا البيالال  ت الالدميق لالالو  )بنيالالا فعلالال  وأتالال  و الالا افعلالال, ونالال ا أقالالبلن  فعالالل  نصلالال,   
  نصل, و نرش  و نيمين عن أخ  و ا  مح واٟترف بعدة عالمات 

، وى, النمَت الالدام علالى الفاعالل، فالنا والاا الفاعالل ٥تا بيالا ترال ا مفني  الة،  العالمة الوىل  تا فعل  
وإا واا ٥تا بة تر ا مرس رة، وإا واا منيرلميا ترال ا منالم مة، فالأي ولمالة ت بالل تالاء الفاعالل ترال ا فعالل، 

اء ا١تنيرلمح عالمة ٦تينة للفعل ا١تال,، فال تدخل على الفعل ا١تنالار ، و  علالى فعالل المالر، و  علالى ا  المح وت
 و  على اٟترف.

العالمالالة الصانيالالة  تالالا أتالالْ ، وىالال, تالالاء النيأنيالال  السالالاونةه ل الالا تالالدم علالالى أا الفاعالالل مفنالال ، وفالالرا بين الالا 
وبالالُت تالالاء النيأنيالال  ا١تنيحروالالة، وىالال, خاصالالة بالٝتالالاء، مصالالل  قا مالالة ، جالسالالة ، آتيالالة . وتالالاء النيأنيالال  السالالاونة عالمالالة 

 ٦تينة للفعل ا١تال,.

الالاليت تالدم علالالى أا الفاعالل مفنصالالة ٥تا بالة، وىالالذه اليالالاء    العالمالة الصالصالالة   الا افعلالال,، وىال,  الالاء ا١تحا بالة
   بل ا إ  الفعل ا١تنار  والفعل المر.

 العالمة الرابعة  ن ا أقبلن ، وى, ن ا الني ويد، و    بل ا إ  الفعل المر، وقد   بل ا ا١تنار .

  ا ٝتيالالة والفعليالالة  عالالٍت أا اٟتالالرف بعالالد ذلالال  صالالار أمالالره والالالحيا، فالالنذا تبينالالق لالالو  ) الال اكا اٟتالالرف   
تبين  بعد ذل  اٟترفية، فنذا مل ت بل الرلمة ييئيا من عالمات ا  مح و  عالمات الفعل، فن ا تر ا  رفيا، 
فالالالابن مالالالال  مل  الالالذور للحالالالرف عالمالالالة وج د الالالة، وإمنالالالا اونيفالالالى بالالالذور عالمالالالة عدميالالالة، فعالمالالالة اٟتالالالرف عالالالدم قبالالال م 

 الرلمة عالمات ا  مح وعالمات الفعل.
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  [4]ال ا مح اٟتر ري وقد قام أب 

 عالمالالالالالالالالالة لالالالالالالالالالو لالالالالالالالالاليه مالالالالالالالالالا واٟتالالالالالالالالالرف
 

 عالمالالالالالالالالالة ترالالالالالالالالالن قالالالالالالالالال ا علالالالالالالالالالى هف الالالالالالالالال ***
 

 ىل  رف ا نيف ام، ومل  رف جر، ومل  رف جنم.ق لو  )و ل ومل ومل   

أراد ابن مال  أا  ننم إىل مسألة أعمال ، وىال, النيمييالن بالُت أنال ا  ق لو  )فعل منار   ل, مل ويشمح   
الفعله لا الفعل مل قسمنيو ا١تش  رة  ماض، ومنار  وأمر. فال بد من النيميين بين الا، وإا والاا النيمييالن بين الا 

 والحيا.

مل  ، فالرلمالالالة الالالاليت ت بالالالل مل فعالالالل منالالالار ، والرلمالالالة الالالاليت   ت بالالالل)مل فعالمالالالة ا١تنالالالار  ا١تميالالالنة  قبالالال م 
 ليس  فعالي منارعيا، مصام   شمح. ت  م  مل  شمح، ومل  ذىب، ومل نذىب.

أي ميالالن الفعالالل ا١تالالاض بنيالالاء الفاعالالل، وتالالاء النيأنيالال  السالالاونة، فرالالل  ق لالالو  )ومالالال, الفعالالام بالنيالالا مالالن   
ولمالالالة ت بالالالل تالالالاء النيأنيالالال  السالالالاونة أو تالالالاء الفاعالالالل ف الالال, فعالالالل مالالالاض، ووالالالل ولمالالالة   ت بالالالل تالالالاء الفاعالالالل و  تالالالاء 

 ني  الساونة فليس  فعالي مالييا.النيأ

عالمالالة الفعالالل المالالر ا١تميالالنة قبالال م نالال ا الني ويالالد والد لالالة ق لالالو  )و الالمح بالالالن ا فعالالل المالالر إا أمالالر ف الالمح   
 على ال لب، مصام  اذىب، اننيبو، اجني د. فرل ىذه الفعام ت بل ن ا الني ويد.

فنذا وان  الرلمة الاليت تالدم علالى  ق لو  )والمر إا مل    للن ا ٤تل فيو ى  ا مح ش  صو و ي  ل  
المر   ت بل الن ا، مصل  صو وى  ا مح فعل ٔتعٌت ا ر ، و ي ل ا مح فعل ٔتعٌت أقبالل، ووالكالا  الدم علالى 

 المر، لرن ما     بالا ن ا الني ويد، ف ما اٝتاا. 

 

 
 ملحة افعراب. [4]


